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شرح منظومة الزمزمي 

 في علوم القرآن

 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (6)منظومة الزمزمي في علوم القرآنشرح 
 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرمعالي 
 

 أحسن هللا إليك.
 رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل 

هاب يا كريم يا يا و  ،الذين هم أهل هللا وخاصته ؛اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن
 ذا الفضل العظيم.

قال الناظم: النوع الخامس والسادس: الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن 
قرائه.  وا 
ــــــــــــــِد     ، َزي  ـــــــــــــي   َعــــــــــــــلي، ، ِعيــــــــــــــ ماِن، ِأب 
   

ــــــــــــــــدِ    والبــــــــــــــــن  َمســــــــــــــــِعود   ب هـــــــــــــــذا َسع 
ـــــــــذَ   دا َك ر  ــــــــد  ــــــــو ال ، َأب ــــــــد  ــــــــو َزي  ــــــــذا  َأِب  ا    ك

 
، وَأَخــــــــــــــــــَذا   ِمعــــــــــــــــــاذو  بــــــــــــــــــِن َجــــــــــــــــــَبل 

ـــــــــــن  ـــــــــــَ  اب  َرة  َم ـــــــــــَري  ـــــــــــو ِه ِهم   َأِب ــــــــــن     يَع
    

ـــــــــــــع ن ي  ، والَم ،  ابــــــــــــِن َســــــــــــائ ب  ــــــــــــاس   َعب 
ـــــــــن   ِشـــــــــه ر    ــــــــــم   َم ِد هللا  ِي ــــــــــن  َعــــــــــب   ب َذي 

    
ــــــــــر    ِهم   ِذك  ــــــــــن  ــــــــــذ   م  ـــــــــــع ي   فال   مـــــــــــ ن  َتاب 

ــــــــــــــهِ   ــــــــــــــن  َأِب ـــــــــــــِد  َأ   َم ي  ــــــــــــــَقاعِ  َيز   الَقـع 
      

ِمــــــــــز   َقــــــــــد  َشــــــــــاِعوا  ِْ بــــــــــِن ِهر  ـــــــــــَر  واأَلع 
كــــــــــــ ر َمة  ، ع  دو ي  ، َعَدـــــــــــا، َســـــــــــع  ـــــــــــدو  ِمَجاه 

      ْ 
َقَمـــــــــــــــة    ، َعل  ر  ـــــــــــــــَوِد، ز   والَحَســـــــــــــــِن ، اأَلس 

ــــــــــــَدة     ، كـــــــــــــذا َعب ي  ـــــــــــــِرو و  كــــــــــــذاَك  َمس 
     

ــــــــــــــــد      ـــــــــــــــــم  ال ِب عة  َلِه  ِرِجـــــــــــــــــوِع َســـــــــــــــــب 
 مين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العال 

 أما بعد:
الرواة والحفاظ من "، يعني: من العقد الثاني، "النوع الخامس والسادس": -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

قرائهالصحابة والتابعين  ر وال عمر؛ ألن القرآن نزل وقد ، لم يذكر منهم أبو بك"الذين اشتهروا بحفظ القرآن وا 
تعلم  -رضي هللا تعالى عنه-وال يخفى عليكم يصعب على كبير، عمر  ،طعنوا في السن والحفظ كما تعلمون 

ال فباإلمكان أن تتعلم ومثله ابنه ،في ثماني سنوات أو في اثني عشرة سنةالبقرة  ، ال كما يتعلمها الناس اليوم، وا 
هل مراد به قرأ؟ هل ناس اليوم، يحفظ ويعرض ويكون تعلم، لكن ما المراد بتعلم؟ على طريقة الالبقرة في شهر 

 .-رضوان هللا عليهم-على طريقتهم  ،فيها من علمأدرك علم هذه السورة، أدرك ما  ،مراد به حفظ؟ ال، تعلم
هم كانوا ال أن -وذكر من ذكر منهم- ،وننا القرآنؤ حدثنا الذين كانوا يقر "يقول أبو عبد الرحمن السلمي: 

 الحدودالحروف حفظ ، إضافة إلى حفظ "يتجاوزون عشر اآليات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل
وهو معين على فهم كل  ،ولم يكتف بحفظ الحروف، حفظ الحروف في غاية األهميةن عني بهذا فموالحقوق، 

عن اتخاذه مصدر  و تالوته فضاًل حفظ الحروف أ ،وتيسير كل فن، لكن هل القرآن أنزل لمجرد حفظه ،علم
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، كل ورتب على ذلك األجور العظيمة ،في المآتم واألفراح وغيرها؟ مجرد تالوة القرآن تعبد بها رزق وكسب
ِف ل َمن َيَشاء}حرف عشر حسنات،  الختمة الواحدة  ؛فقراءة القرآن فقط دون قدر زائد، [261]البقرة:{..َوّللا ِ ِيَضاع 
ن حسنة على القول بأن الحرف حرف المبنى، وأما على القول بأن الحرف حرف المعنى أكثر من ثالثة ماليي

افتزيد عن سبعمائة ألف حسنة، وعلى التقديرين فاألجر عظيم  ِف ل َمن َيَشاء}، جدًّ ، قد [261]البقرة:{..َوّللا ِ ِيَضاع 
ن هذه العشرات سبعمائة ضعف، ما يجعل الحسنة الواحدة ممن تعظيم هللا وتعظيم كالمه يصحب هذه التالوة 

، ((أن هللا ليضاعف لبعض عباده إلى ألفي ألف حسنة))وجاء في المسند حديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم: 
، ((تمن  ))خزائن المخلوقين التي تنفد بالعطاء، إذا كان آخر من يدخل الجنة يقال له: كصور أنها هل يتيعني 

يفرح بهذا، هذا آخر  ،((ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: نعميد هل تر ))فتقصر به األماني، فيقال له: 
، ففضل هللا ((وعشرة أمثاله ،لك هذا لك مثله،))من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، فيقال: 

 .االعظيم وال يحد، لكن أروا هللا منكم خيرً 
 -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت النبي  -مارضي هللا عنه–عن عبد هللا بن عمرو  ،وجاء في الصحيح

، وجاء ((وأبي بن كعب ،ومعاذ ،وسالم مولى أبي حذيفة ،خذوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن مسعود))يقول: 
غير ولم يجمع القرآن  -صلى هللا عليه وسلم-مات النبي "في الصحيح قال:  -رضي هللا عنه– عن أنس اأيًض 

رضي – ، أحد عمومة أنس بن مالك"وأبو زيد أحد عمومتي ،وزيد بن ثابت ،ومعاذ بن جبل ،أربعة: أبو الدرداء
ِلَوِكم  َأي،ِكم  }ويصدقه العمل، على ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالمعول على ما يقر في القلب ، -هللا عنه ل َيب 

 .أيش؟ أكثر عماًل  [2] الملك:{...
َسِن َعَمًل }دالب:   .{...َأي،ِكم  َأح 

ال أيش؟  وا 
 .{أحسن}دالب: 

: علي بن أبي االرواة الحفاظ من الصحابة وعدتهم أحد عشر صحابيًّ "بالكيف ال بالكم، يقول: فالعبرة  {أحسن}
 من عثمان؟ نعم، ماذا نقول؟بالقرآن  ااهتمامً أكثر  اأو ألن عليً الوزن طالب عثمان، قدم علي لماذا؟ من أجل 

 دالب: ...
 والتالوة:عثمان معروف بمالزمة المصحف للوزن، نعم  به، هو المظنون 

 ضــحوا بمشــمو عنــوان الســجود بــه
 

 اوقرآًنـــــــ ايقدــــــ  الليـــــــل تســـــــبيحً  
ن كان علي  ،متقدم في هذا الباب اوهو أيًض  ،في الفضل والرتبةفعثمان هو متقدم   ال  -رضي هللا عنه-وا 

علي بن " :وكتب ،صحف علي بن أبي طالبنه مإ :، ويوجد مصحف يقال، وال يدانيجارى في مثل هذا الباب
ولذا مما ضعف به إثبات نسبة هذا المصحف لعلي  ؛"علي بن أبو طالب" :ته، كتب، يعني في نهاي"أبو طالب

نبه على هذا، والغريب أن جميع من  -رحمه هللا-الحافظ ابن كثير  .هذا اللحن الفاحش -رضي هللا عنه-
، فبذلك يذهب موضع الرد، موضع الرد الذي من أجله أورده "أبي طالبوكتب علي بن "قالوا: طبعوا التفسير 

وقالوا: إنهم تعاقدوا  ،الوثيقة المزعومة التي أخرجها اليهودكيف ترد عليه؟  ،فائدة هما في ،الحافظ ابن كثير يذهب
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كثير وغيره وكتب علي بن أبو طالب، وكذبها الحافظ ابن  ،فيها -عليه الصالة والسالم-وتعاهدوا مع النبي 
ال فعلي   ،بهذا -علم العربية، فمنزلة علي حتى قيل: إنه أول من وضع  ،إمام في العربية بهذا اللحن الفاحش، وا 

وأثره  ،وسابقته في اإلسالم معروفة ،ومن أهل القرآن ،وهو من أهل هللا وخاصته ،ال يشك فيها -رضي هللا عنه
 هور سلف هذه األمة.لكن عثمان مقدم عليه عند جم ،في األمة معروف

بجمع ما تفرق من القرآن  ؛حصل على يده هذا الخير العظيم -رضي هللا تعالى عنه-، عثمان (علي عيمان)
ال لوال هذا الجمع  ،في مصحف واحد مثل اختلفوا في كتاب ربهم  :لصارت الفتنة التي ال تقوم لها الدنيا، يعنيوا 

 .-رضي هللا تعالى عنه وأرضاه-على يد هذا الخليفة الراشد  -عالجل و -فتداركهم هللا  ،صاروا كاألمم السابقة
 وزيد بن ثابت. ،بن كعبوأبي  ،وعثمان بن عفان ،، علي بن أبي طالب(يبَ علي عيمان أِ )

 .....وزيد.........................
 
 
 

 والبــــــــن مســــــــعود بهــــــــذا ســــــــعد 
لون سعد؟ السعد  شإيعد، له بهذا س   ،نعم، ((ن أم عبدكما أنزل فليقرأ بقراءة اب اغضًّ من أحب أن يقرأ القرآن )) 

ومن  ،السعد ال شك أنه عالمة على توفيقه -جل وعال-ضد النحس، ومن كان طالعه السعد وتيسر له من هللا 
 عنايته بهذا الكتاب العظيم. -رضي هللا عنه وأرضاه-توفيقه 

عمومة أنس بن مالك، وجاء في حديثه في  قيس بن السكن على المشهور، وهو أحد :، واسمه(كذا أبو زيد)
 الصحيح.

 عامر بن زيد، صحابي مشهور، عرف بعلمه وروايته وزهده. :ويقال ،، عويمر(ءكذا أبو زيد أبو الدردا)
 ،وأبي ،وعثمان ،ثمانية: علي، اآلن هؤالء كم؟ (وأخذا) ،، يعني: ابن جبل، معاذ بن جبل(كذا معاذ ءأبو الدردا)

 ثمانية.بن جبل، هؤالء  ومعاذ ،وأبو الدرداء ،وأبو زيد ،بن مسعودوا ،وزيد بن ثابت
؛ ألنه ما أدرك من هؤالء أخذ القرآن، هذا هو التاسع، يعني: أخذ عن هؤالء بواسطة (وأخذا عنهم أبو هريرة)

أدركه عن سبع، فما فاته خالل عشرين سنة ؟ ثالث سنوات، هو أسلم سنة التنزيل من وقت التنزيل إال كم
 الء.هؤ 
قبل أن يبلغ  -عليه الصالة والسالم-ابن عباس الذي توفي النبي  :، العاشر(يو هريرة م  ابنوأخذا عنهم أب)

كما أخذ جل روايته من الحديث بالواسطة، جل رواية ابن عباس مراسيل؛  من أن يأخذ بالواسطة الحلم، فال بد  
-نه لم يسمع من النبي إ"طة، حتى قال بعضهم: وفاته من السنة الشيء الكثير لكنه أخذه بواسألنه صغير، 

ابن عباس نه تتابع روايات إ"، لكن الحافظ ابن حجر قال: "مباشرة إال أربعة أحاديث -صلى هللا عليه وسلم
لقربه  ؛"كلها حسنة أو صحيحة افي أربعين حديثً  -عليه الصالة والسالم-فوجده صرح فيها بالسماع من النبي 

ال فسنه صغير. -ة والسالمعليه الصال-من النبي   وا 
 يوأخـــذا عـــنهم أبـــو هريـــرة مـــ  ابنـــ

 
 

ــــــي  ــــــن ســــــائب والمعن  عبــــــاس اب
 وعبد هللا بن السائب. ،، يعني: عبد هللا بن عباس(بذين عبد هللا) 
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ودون  ،، أي: المقصود، بهذين ابن عباس وابن السائب، من اسمه عبد هللا دون سائر أوالد العباس(والمعني)
لكنه وضح المراد مع أنه  ؛سائب؛ ألنه قد يقول قائل: مع ابن عباس هذا الفضل بن عباسسائر أوالد ال

 .-رضي هللا عنهما-كالواضح، ابن عباس إذا أطلق فالمراد به حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس 
 ........................والمعني  .................................

  يــــــم مــــــن شــــــهربــــــذين عبــــــد هللا
  

 مــــن تــــابعي فالــــذ  مــــنهم ذكــــر 
 السابق:اللفظ  

ـــــــــي   .....................مـــــــــ  ابن
 

ـــــي  ـــــن ســـــائب، والمعن ـــــاس اب  عب
 بــــــــــــــــذين عبــــــــــــــــد هللا...........  

 
 ............................... 

يمكن بن مسعود، يعني: أال يفهمه بعض الناس أن المعني المعتني المهتم بهذين الشخصين عبد هللا، يعني: ا
ال ما يرد؟  لكن  ،؛ ألنه إذا أطلق عبد هللا في الجملة المراد به ابن مسعود(والمعني بذين عبد هللا)يرد هذا وا 

ألنه قد يوجد من يتبادر إلى فهمه مثل هذا، قد يوجد من يتبادر إلى  ؛(والمعني بذين عبد هللا)المقصود بقوله: 
عبد هللا بن مسعود وليس األمر كذلك، هتم بهذين الشابين من الصحابة يعني: المعتني والم ،فهمه أن المعني

 .لكن المعني المقصود بهذين الذين جاءا بالكنية باألب دون االسم تسميتهما كل منهما عبد هللا
 ........يـــــــــــــــم مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهر

 
 مــــن تــــابعي فالــــذ  مــــنهم ذكــــر 

 ن.من التابعييعني: ثم بعد الحفاظ والرواة من الصحابة من اشتهر  
، يعني: يزيد بن القعقاع، (يزيد أ  من أبه القعقاع)، ، يزيد بن القعقاع أبو جعفر(يزيد ،فالذ  منهم ذكر)
 .-كما مر علينا-النقص في األسماء الخمسة كما هو معروف على لغة  ،يعني: أبوه (أبه)و

 في ألفية العراقي. ،زين العابدين عن أبه :وقيل
 بمبــــــه اقتــــــدر عــــــد  فــــــي ال ــــــرم 

 
 ن يشــــــابه أبــــــا  فمــــــا ظلــــــمومــــــ 

 يقول: 
 يزيـــــــــد أ  مـــــــــن أبـــــــــه القعقـــــــــاع 

 
 واألعــــْر بــــن هرمــــز قــــد شــــاعوا  

 .من التابعين المشهورين بالقراءة والحفظ؛ ألنه من القراء والحفاظ ،الذي يروي عن أبي هريرة :(األعْر) 
 آن وبتفسيره وقراءاته.عناية بالقر الذي له  ،، مجاهد بن جبر التابعي الجليل(واألعْر بن هرمز قد شاعوا)
 أو ابن أبي رباح؟، عطاء بن يسار (عدا)
 دالب: ...ال

وهو ، اوعطاء بن أبي رباح معً  ،عطاء بن يساركالهما،  أو كالهما؟عطاء بن يسار أو ابن أبي رباح؟ الشيخ: 
 ي معنييه، وفيه ما فيه لما تقدم.استعمال للفظ ف

 .مولى ابن عباس (كرمةوع)، -رحمه هللا-وهو ابن جبير ، (عدا سعيد)
 عن سائر التابعين بقراءة القرآن.ولهم مزيد فضل هؤالء لهم عناية 
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 ؛سعيد :بالقرآن من التابعين سعيد بن المسيب؟ هو قال، هل نجد في هؤالء الذين لهم عناية (واألسود الحسن)
أشهر من سعيد بن  فهو ،الذي يدور اسمه في كتب التفسير وكتب القراءات ابن جبير كما هو معلوملكن 

والحديث أفضل التابعين على اإلطالق، المسيب في هذا الباب، مع أن سعيد بن المسيب في قول لإلمام أحمد 
وقد يعرض للمفوق في باب  ،لكن هذا األصل، هذا هو األصل ؛((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))الصحيح: في 

في زيد من  يعني كون ي وصف ال يعني التفضيل المطلق، والتفضيل ف ،، يعني: في أبواب أخرى اما يجعله فائقً 
غيره له نفع لكن يبقى أن لو كان  ،بال شكهم، فهو من خير  أو قبلهم له عناية بالقرآنمن الموجودين اآلن الناس 

قد يفضل عليه، فقد يعرض وله أثر في حفظ الدين من جهة أخرى يقوم بما ال يقوم به غيره  ،عام في األمة
أنه أفضل من ما يدل على  ،أول من يكسى يوم القيامة -عليه السالم-، وكون إبراهيم ايجعله فائقً  للمفوق ما

أنا أول من تنشق عنه األرض يوم ))في حديث:  -عليه السالم– ، كون موسى-عليه الصالة والسالم-محمد 
، هل يعني هذا ((خذ بقائمة العرشفإذا أنا بموسى آ))من قبره يقول:  -عليه الصالة والسالم-فإذا قام  ،((القيامة

أنه أفضل من محمد؛ ألن مثل هذه قد تشكل على بعض الناس، لماذا لم أنه أفضل من محمد؟ ال يعني هذا 
من  لماذا لم يذكر سعيد بن المسيب وأويس القرني وغيره ممن فضلوا على غيرهميذكر أبو بكر وعمر؟ 

 هو ما ذكرت.و السبب التابعين؟ 
الذين تصدروا  مثاًل ، اآلن ما يظهر في علماء العصر قائل مثاًل  قد يقول ولذا، (د عكرمةمجاهد عدا سعي)

ال ون، ؤ أشوفهم يقرون وال يقر  يالقرآن؛ ألنب منهم اهتمامقد يقول قائل: وهللا ما شفنا  ،الناس وحملوا أعباء األمة
خيركم من تعلم القرآن ))يقول:  -معليه الصالة والسال-يتعلمون وال يعلمون، من أين يأتيهم الفضل والرسول 

، وقلت: إنه مع األسف أن الكبار ال يتصدون لتحفيظ القرآن وال لتعليمه ؟ وهذا أشرت إليه في المقدمة((وعلمه
ترك لهم هذا  ،ما تجد، واالتكال على طالب العلم المتوسطينلكن  -وهلل الحمد-يوجد  ،اوال لتفسيره إال نادرً 

تقانه، ألنهم عرفوا بح ؛الشأن ، يعني: كون الكبار يتصدون لمثل هذا ال شك أنه لكن ما يكفي هذافظه وضبطه وا 
هل نجد في نفوس الناشئة تعظيم لهذا الكتاب، يعني: لو بحثنا في الطبقة المتوسطة من مدرسي الجامعات يولد 
ن؟ ما نجد إال الناس القرآن ولو كان تخصصه في القرآ ئ الجامعات من يجلس في المسجد ليقر  أساتذةمن 

 ،وعهدنا الشيوخ الكبار أول ما يقرأ القرآن في حلقاتهالنادر، ذكروا في األحساء واحد أو اثنين، لكن أين البقية؟ 
ن كان التفسير في جانبه تقصير كبير. ،يقرأ القرآن ويعلق عليه بتعليق يسير  وا 

 .، مولى ابن عباس، وعكرمة مخرج له في صحيح البخاري (سعيد عكرمة)
ـــــف ـــــي البخـــــار  احتجاًج  عكرمـــــة  اف
 

 مــــ  ابــــن مــــرزو   يــــر ترجمــــة 
 وله عناية بالقرآن وقد رمي برأي الخوارج؟ ،ومن أهل هللا ،من أهل القرآن: كيف يذكر عكرمة هنا يقال مثاًل لئال  

 يحسن الرجوع إليه. ،وأجاب عنه ابن حجر في هدي الساري بكالم ،وأجاب عنه الحافظ الذهبي في السير
ن أئمة التابعين وسيد من إمام م ،بن أبي الحسن يسار البصري  (والحسن) ،بن يزيد النخعي (واألسود عكرمة)

بالعلم  ؟بما سادهم ،لكن سيد ،هل ألنه من الذرية الطاهرة؟ مولى ؟تهم، أيش معنى سيد عند أهل العلمسادا
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أن السيادة ألهل  ((جهااًل  اوسً ؤ اس ر اتخذ الن)): -عليه الصالة والسالم-من قوله  علموالعمل، ولذا أخذ أهل ال
 السيادة ألهل العلم.، العلم

 ، زر بن حبيش، علقمة بن قيس النخعي.(واألسود الحسن زر)
 السلماني تابعي شهير.، عبيدة بن عمرو (كذا عبيدة)بن األجدع،  (كذاك مسرو  )
وهؤالء  ،بعة إلى هؤالء التابعينفهم مرجعهم، يعني: رجوع الس ،، أي: رجوع القراء السبعة إليهم(وع سبعةرج)

 .من الصحابةالتابعين رجوعهم إلى من ذكر 
 ،اصحابيً إلى هؤالء المذكورين من التابعين كم عددهم؟ الصحابة أحد عشر إذا قلنا رجوع السبعة  ،طيب

عبيدة، ثالثة  ،مسروق  ،علقمة ،زر ،الحسن ،األسود ،عكرمة ،سعيد ،عطاء ،مجاهد ،واألعرج ،يزيد :والتابعين
ال فالقراء عشر، يعني: هؤالء  إال  ،ال سيما من الصحابة والتابعين كلهم ،ال يحصى عددهممن مشاهير القراء، وا 

مرجع ، : إذا كان المرجعله عناية بكتاب هللا؛ ألنه قد يقال مثاًل من ندر ممن عاش في البادية أو شبهها 
هل يحصل بهذا  ،القراء إلى هؤالء التابعين الثالثة عشر ومرجع ،األحد عشرالتابعين على هؤالء الصحابة 

ال فغيرهم كثير. ،هؤالء المشاهير ،تواتر؟ قد يقول قائل: إنه ال يحصل به تواتر، نقول: ال  وا 
منه، يعني: إن لم يأخذوا عن هؤالء  ، يعني: ال بد  ( بد   ال)، أي: رجوع القراءة السبعة، إلى هؤالء (رجوع سبعة)

 .أن يرجعوا إلى هؤالء هر القراء فإلى من يرجعون؟ ال بد  الذين هم أش
 الوقف واالبتداء: :األداءبيان العقد الثالث وهو أنواع 

رحمه -يقول المؤلف  ،األداء وهو ستة أنواع ،وهو ستة أنواع ،وهو ما يرجع إلى األداء ،ثم بعد هذا العقد الثالث
، الوقف واالبتداء في األهميةوهو في غاية  ،، وفيه مؤلفات"بتداءوالياني: الوقف واالالنوع األول ": -هللا تعالى

وقد يترك الوصف  ،فقد يترك المتعلق، يتوقف عليه فهم المعنى، فقد يتوقف عليه فهم المعنى ،غاية األهمية
ؤلف هذين النوعين اللذين ذكرهما المأن معرفة الوقف واالبتداء  :وقد يترك الشرط عند الوقف، المقصود ،المؤثر

لكن من  ،من أهم األمور، وفيها المؤلفات، يعني: من أجمعها، هناك مؤلفات المتقدمين في الوقف واالبتداء
ا مم ،لمن تقدم لكن هذا ممن جمع ،أين القراء، في مؤلفاتلمن؟  "منار الهدى في الوقف واالبتداء"أجمعها 

 يحتاج إليه من هذا.
 .األول: الوقف واالبتداء ما يرجع إلى األداء وهي ستة أنواع: النوع

(، يعنيي: كثير االبتيداء بهميز الوصيل، األصيل أن هميزة الوصيل إذا كانيت مسيبوقة واالبتدا بهمز وصل قد فشـا) 
بكييالم أنهييا أيييش؟ ال تثبييت فييي النطييق؛ عيين ابيين عميير، ال ابنيية الصييديق، مييا تثبييت فييي النطييق، لكيين إذا تصييدرت 

َلِم َحي  }وابتدئ بها نطق بها،  َعِل ر َساَلَتهِ ّللا ِ َأع   (.واالبتدا بهمز وصل قد فشا. وهنا يقول: )[124]األنعام:{..ِث َيج 
وهمزة الوصل: إما أن تكون مكسورة؛ كي)ابن(، و)اثنتين(، و)اثنين(، و)اسم( وغيرها من األسماء التيي تقتيرن بهيا 

ال قطع معروف، ...الذي يلقين الصيبيان هيذا، أدخيل عليهيا حيرف  همزة الوصل. واختبار الهمزة هل هي وصل وا 
ال حرف عطف وانطق بها.  جر وا 

ـــاَلم ينَ  أو مفتوحييية؛ كالمصييياحبة ليييالم التيييي هيييي أل التعرييييف، الهميييزة: َع ـــِد     َرب   ال  ، فيييإذا قلنيييا: [2]الفاتحييية:{}ال َحم 
لنا: العيالمين، لو ابتدأناها بالعالمين ق }العالمين{،ولذا في قوله:  ؛الحمد، أصلها وصل، فإذا ابتدئ بها ينطق بها
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ميا  ا، هيذا ليو قطعيت، ليو جياءت فيي بييت شيعر وكتيب عورضييً }الحمد هلل رب{لكن إذا أدرجناها في الكالم قلنا: 
 تذكر.

 أو تكون مضمومة في فعل ثالثه مضموم؛ اؤتمن، انظر.
ـــــدا بهمـــــز وصـــــل قـــــد فشـــــا  واالبت

 
ــــــــدهم..............   وحكمــــــــه عن

 اء بهمزة الوصل أو الوقف؟ .(: الضمير يعود على أيش؟ االبتدحكمه) 
ــــــــدهم كمــــــــا تشــــــــا  ..................................  وحكمــــــــه عن

 مــــن قــــبح أو مــــن حســــن أو تمــــام  
 

 أو ا تفـــــــــــا بحســـــــــــب المقـــــــــــام 
ن كيييان الضيييمير فيييي الظييياهر يعيييود عليييى ميييا تقيييدم مييين   هيييذا لالبتيييداء أو للوقيييف؟ هيييذا للوقيييف ولييييس لالبتيييداء، وا 

 مير على متأخر، وعود الضمير على متأخر.الضاالبتداء، وهو بهذا يعيد 
(، لكيين إن كييان الييذي يعييود عليييه الضييمير خــار ر ــه عمــريييه: )أمييا التييأخر بيياللفظ فقييط دون الرتبيية فييال إشييكال ف
 متأخر حقه التقديم في اللفظ والرتبة فهذا شاذ:
 وشــــــاع نحــــــو خــــــار ر ــــــه عمــــــر 

 
 وشــــــذ نحــــــو زان نــــــور  الشــــــجر 

 وهنا يعود على متأخر. 
 (: بالقصر. كما تشا( عندهُم باإلشباع، )عندهم، يعني: حكم الوقف، )(وحكمه)
(: والوقف القبيح: ما يوهم الوقوع في المحظور، أو ال يحسن الوقوف عليه، ما يوهم من قبح(: بيانية هذه، )من)

ِمَصل  يَن{الوقوع في المحظور، مثل أيش؟  لو ل  ل   .[4]الماعون:}َفَوي 
 .......دالب: 

 نعم؟
 ......: .دالب

ـــلو رأس آيييية، والمعيييروف اليييذي قيييرره شييييخ اإلسيييالم: "أن السييينة الوقيييوف عليييى رؤوس اآلي"، لكنيييه إذا قليييت:  }َفَوي 
ِمَصل  يَن{ م  َساِهوَن{، المعنى: ما يتم إال بذكر المتعلق: [4]الماعون:ل  ل  يَن ِهم  َعن َصَلت ه  ، فإذا قيل: [5]الماعون:}ال ذ 

ِمَصل    لو ل  ل  أما كونه يعرض له عارض مين انقطياع نفيس، فهيذا ال إشيكال فييه، وال تثرييب علييه، لكين فيي  ،يَن{}َفَوي 
 حال االختيار هذا الوقف قبيح.

ـِد     }(: وهيو ميا يحسين الوقيف علييه؛ كيي أو من حسـن) ـِد     }وتقيف،  ميثاًل  {ال َحم  تقيف، لكين إذا أردت أن  {ال َحم 
ي}تستأنف تبيدأ بيي  َعـاَلم  َعـاَلم ينَ }، أو تعييد: {نَ َرب   ال  ـِد     َرب   ال  َعـاَلم ينَ }؟ نعيم، تعييد لمياذا؟ ألن {ال َحم  تيابع  {َرب   ال 

ال إذا قلت:  ِد     }للفظ الجاللة، وا  َعـاَلم ينَ }المعنى تام، تم المعنى؛ لكين باعتبيار أن  {ال َحم  لهيا تعليق بلفيظ  {َرب   ال 
بعييض القييراء يبييالغ فييي مثييل هييذه األمييور، فتجييده فييي الصييالة يقييرأ اآليييات الجالليية قييالوا يبتييدئ بييه ميين أول، لكيين 

المترابطية  مرتين، يصير قصير النفس، ثم يقرأ القدر الذي يراد قراءته مرتين، يقسم ما يريد، ما يقسم الجمل ميثاًل 
الجملية الثانيية ثيم مين  اإلى قسمين يقف في نصفها، ثم إذا أراد أن يبيدأ رجيع إليى األول، ثيم يأخيذ ميع الثياني شييئً 
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يقف، ثم إذا أراد أن يبدأ أخذ من الجملة األولى وربط بها الثانية، هذا يحصل بالنسبة إلى القراء الذين ال يسعفهم 
 النفس.

(: عنييدنا الوقييف القبيييح، والوقييف الحسيين، وتقييدم التمثيييل لهمييا، وبقييي مــن قــبح أو مــن حســن أو تمــام، أو ا تفــا)
 الوقف التام والوقف الكافي.

وال معنيى، وهيذا  اقالوا عين الوقيف التيام: أنيه هيو الوقيف عليى كلمية ليم يتعليق ميا بعيدها بهيا وال بميا قبلهيا، ال لفًظي
 ، وآخر السورة، هذا وقف تام.يوجد عند آخر اآلي التي ال ارتباط لبعضها ببعض، وآخر القصة مثاًل 
ال معنيى،  -اأي: إعراًبي- ان ميا بعيدها لفًظي)أو تمام أو اكتفا(: الوقيف الكيافي: هيو الوقيف عليى كلمية انقطعيت عي

ر ِهم  }كيالوقف علييى:  َتِهم  َأم  َلــم  ِتنــذ  ، تقييف عليهييا؛ ألن مين الناحييية اإلعرابييية انتهييت، ميين [11، يييس:6]البقيرة:{..َأَأنــَذر 
ِنوَن{}الناحية اللفظية انتهت،  م   لها تعلق من حيث المعنى، لكنها من حيث اللفظ جملة مستقلة. اَل ِيؤ 

 أو ا تفـــــــــــا بحســـــــــــب المقـــــــــــام  .................................
ـــــة  ـــــى المحرك ـــــف عل  وبالســـــكون ق

 
 ................................. 

 يعني: مثلما صنع في آخر شطر البيت، األصل على المحركِة.
 (، الوقف بالسكون، ويتعين متى؟ ألنه عندنا الوقف بالسكون.وبالسكون قف على المحركة)

 وزيــــــد الشــــــمام لضــــــم الحركــــــة  ...................................
ــــــه.....................  ــــــروم في  وال

 
 ................................. 

 فمتى يكون الوقف على السكون فقط؟ ومتى يكون الوقف بالسكون والروم دون اإلشمام؟ ومتى يجتمع الثالثة؟
ـــــة ـــــى المحرك ـــــف عل  وبالســـــكون ق

 
 لشــــــمام لضــــــم الحركــــــةوزيــــــد ا 

 والــــــروم فيــــــه ميــــــل كســــــر ِأصــــــًل  
 

 .............................. 
 : اإلشمام، السكون معروف: عدم الحركة، السكون عدمي، وهو عدم الحركة.أواًل  

أما بالنسبة لإلشمام: فهو كما قالوا: ضم الشفتين بال صوت عقب حذف الحركة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة 
 هذا اإلشمام. ضمة.

وأميا الييروم: فهيو إضييعاف الصيوت بالحركيية حتيى يييذهب معظييم صيوتها، فيسييمع لهيا صييوت خفيي يسييمعه القريييب 
 المصغي دون البعيد.

 هذا اإلشمام وهذا الروم، فمتى يكون هذا؟ ومتى يكون هذا؟ ومتى يجتمعان؟ ومتى يجتمعان مع السكون؟
والسكون فيميا حيرك بالكسير، وأميا ميا حيرك بيالفتح فيال يجيوز فييه تجتمع الثالثة فيما حرك بالضم، ويجتمع الروم 

 إال السكون.
 (، يعني: بالسكون فقط فيما حركته الفتح.وبالسكون قف على المحركة)
 (: الثالثة كلها في المتحرك بالضم.وزيد الشمام لضم الحركة، والروم فيه)
 دون اإلشمام.(، يعني: يزاد فيه إضافة على السكون الروم ميل كسر أصل)
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(، يعنيي: حظـل، )ا(: وجوًبياذان عنـه حتًمـ(، يعني: ذان اإلشمام والروم، )ذان عنه(: في آخر الكلمة، )والفتح) 
 منعا.

 عرفنا ما للحركات الثالث؟
: السييكون، هييذا معييروف، أنييه ليييس بحركيية؛ ألنييه عالمييات اإلعييراب، اإلعييراب بالحركييات ثييالث، أمييا السييكون أواًل 

ال مبنيًّي انعم، يصير معرًبي اعلى المضارع جازمً  نعم، إذا أدخلت ، مجيزوم وعالمية جزميه السيكون، لكين ا؟ معرًبياوا 
 ا، متحرًكياولذا يلجأ إليه فيي الوقيف، هيذا األصيل فييه، لكين إن كيان الموقيوف علييه مضيمومً  ؛السكون عدم حركة

 إال السكون.  بضم جاز فيه األمور الثالثة، وبالكسر يجوز فيه األمران، وبالفتح ال يجوز
(، يعني: متى يكون الثالثة في المضموم، واالثنان في المكسور؟ إذا كانت الضمة والكسرة أصلية، أما إذا أصل)

ال ميا ييرد؟ ال يير كانت طارئة؛ كالكسر اللتقاء الساكنين مثاًل  د، طييب، ، الكسير اللتقياء السياكنين ييرد فييه اليروم وا 
 ، نعم، ال يرد، لكن إذا كان الضمة والكسرة أصلية ورد فيها ما ذكر.تباع مثاًل إذا كانت الضمة طارئة لال

ــتح ذان) ــ(: الييروم واإلشييمام، )والف ــه حتًم ــ(، )حظــل اعن ، وحينمييا يقولييون: يجييب كييذا، هييل ا(، يعنييي: وجوًبيياحتًم
، أو يريييدون بييه تييأثيم المخييالف، أو أن هييذه هييي القاعييدة عنييدهم التييي ال ُتتعييدى؟ لكيين هييل يقصييدون بييذلك التييأثيم

ال ما يأثم؟ يعني: من حيث قواعد الفين  امثلما يقال: الفاعل يجب رفعه، لكن لو فتحه إنسان قال: جاء زيدً  يأثم وا 
هييذا الوجييوب؛ ألنييه يقابلييه مييا ال حييتم فيييه، لكيين وجييوب التجويييد عنييدهم بعضييهم ميين هييذا النييوع، يعنييي: أنييه ممييا 

 جوب الوجوب الشرعي كما مال إليه ابن الجزري.يقتضيه حتمية هذا الفن وهذا العلم، وبعضهم يريد بالو 
(: فيي الوقيف عليى الهياء التيي رسيمت تياء، خلـف ارسـمً (، يعنيي: فيي الوقيف عليى الهياء، التيي بالتياء، )في الها)
(، يعنييي: خييالف بييين القييراء؛ هييل يوقييف عليهييا بالهيياء، أو يوقييف عليهييا بالتيياء؟ هييل يوقييف عليهييا باعتبييار خلــف)

 يوقف عليها باعتبار رسمها؟ )هيهات(، )الالت( يختلفون في هذا.أصلها وأنها هاء، أو 
ـــــــــــمن لل ســـــــــــائي وقـــــــــــف  ..................................  وويك

 منهــــــا علــــــى اليــــــا................ 
 

 ............................. 
 (. يكمنهو(: يقف عليها الكسائي بالسكون ويقطعها عن كأن،  )و  ( ثم )كأن( حرف مستقل، )و  ) 

( ويكمنـه(، يعنيي: وقيف عليى آخير الكلمية، )و يرهم قد حمل(، ويك أنه، )على اليا وأبو عمرو على، كار لها)
(، ويـك(، ومنهم من يقف عليى الكياف )و  جعلها كلمة واحدة، وهؤالء قسموها إلى قسمين: منهم من يقف على )

( و يـرهم( وغيرهميا، اآلن )ويـكليى الكياف )(، وأبيو عميرو وقيف عو  ومنهم من يجمعها، فالكسائي وقيف عليى )
 هم كم الذين تقدموا؟ نعم.

 .......دالب: .
(، فإميا أن يكيون جميع الضيمير باعتبيار اليرواة عينهم، أو ألن االثنيين و يـرهماثنان؛ الكسائي وأبو عميرو، قيال: )

 أقل الجمع، هذا أو هذا، فإذا فهم المعنى ال إشكال.
هم مين القيراء، احتميل السيبعة والعشيرة، وبعضيهم أييش يبقيى؟ بعضيهم قيد حميل، ( نعيم مين السيبعة، غيير قد حمـل)

لكيين القسييم الثالييث؛ ألنييه يكييون فيييه قسييم ثالييث أيييش يصييير؟ ألن عنييدنا الكسييائي لييه وقييف، أبييو عمييرو لييه وقييف، 
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ال ال؟ ألنييه ذكيير  وبعضييهم لييه وقييف، الييبعض هييذا ينبييع علييى أن ميين عييدا أبييي عمييرو والكسييائي فييريقين، صييح وا 
 (.ويكمنهبقي بعض ثاني من البقية، لكن )غيرهم( يدل على أن جميع القراء غير هذين يقولون: )بعض 

 }مـــــــــالووقفـــــــــوا بـــــــــلم نحـــــــــو: 
  

 مـــا عـــدا المــــوالي هـــذا الرســـول{ 
ِسـول  } )بلم نحو:(: أي القراء، ووقفوا(، )مال)  م }، ([7]الفرقيان:{َمال  َهـَذا الر  َقـو  َفَمـال  } ،[78]النسياء:{َفَمـا ل َهـِؤالء ال 

يَن َكَفِروا  ، يعني مكرر في القرآن هذا، نعم، الوقف على أيش؟[36]المعارج:{...ال ذ 
 }مـــــــــالووقفـــــــــوا بـــــــــلم نحـــــــــو: 

  
 مـــا عـــدا المــــوالي هـــذا الرســـول{ 

 (، من هم السابقان؟السابقين) 
 .......دالب: .

 أبو عمرو والكسائي.
فمييازني عربييي، وأطلييق عليهمييا ميين المييوالي، للتغليييب، (: أمييا الكسييائي فمعييروف فارسييي، وأمييا أبييو عمييرو مــوالي)

 غلب أحدهما على اآلخر في الوصف، لكن لو جاء بوصف غير هذا لكان أولى بوصف يشمل االثنين.
وهـذا ( مسيتقلة، )فمـال(، فما؛ ومقتضى هذا على القراءة األوليى أن تكتيب )فعلى ما(، )السابقين فعلى ما وقفوا)

( فمـال( يبيدأ بهيا، إذا وقفنيا )لهـذا الرسـول( مسيتقلة، و)فمـالقيراءة الثانيية أن يكتيب )( مستقلة، ومقتضيى االرسول
ذا وقفنا على ما قلنا )  (، وكتبنا الالم مقترنة باسم اإلشارة.فمايبدأ بهذا الرسول، وتفصل الالم عن الهاء، وا 

 ...............فعلـــــــى مـــــــا وقفـــــــوا
 

ــــــوا  ــــــال نحــــــو  قف  وشــــــبه ذا المي
ِسـول  }، يعنييي: مميا ورد فييي القيرآن: (شـبه ذا الميــال)  م }، [7]الفرقييان: {َمــال  َهــَذا الر  َقــو  ، [78]النسيياء: {َفَمــا ل َهـِؤالء ال 

يَن َكَفِروا} فييه ميا فييه،  -رحميه هللا تعيالى-،كيل هيذه عليى هيذا الينمط. وميا ذكيره النياظم [36]المعيارج: {...َفَمال  ال ذ 
يكثيرون فيي التقرييب فيي التقرييب، مثيل تقرييب التهييذيب  اب النفيع"؟ دائًميففيي تقرييب النفيع، لمين هيذا الكتياب "تقريي

 عند أهل الحديث.
في "تقريب النفع" يقول: وقف أبو عمرو على ما، والبياقون عليى اليالم، إال الكسيائي فليه الوقيف عليى كيل منهميا، 

(، والبياقون عليى مـاى )يعني: هو المؤلف جمع بينهما، جمع بينهميا المؤليف، وفيي التقرييب: وقيف أبيو عميرو علي
الييالم إال الكسييائي، فلييه الوقييف عليهمييا، فهييذا يييدل علييى أن الكسييائي لييه فييي هييذا الوقييف؛ يعنييي يجييوز األمييرين، 

 (، وما عداهما على الحرف الثاني.ماالكسائي يجوز األمرين، وأبو عمرو يحتم الوقوف على )
 وفي النشر: جواز الوقف على كل منهما للجميع.

ـــــدر الف ـــــان وال هـــــف والنســـــاءومـــــال ل  رق
 

ــل  ــى مــا حــت والخلــف رت  وســال تخفيــف عل
(: مبتيدأ، مبتيدأ مـال( متعلق بمحذوف وهو مبتدأ ثياني، )على ما(: مبتدأ، )مالهذا شرح شعلة على الشاطبية، )  

(: خبييره، أي: فييي علــى مــا حــت(: خبييره، )وحــت(: متعلييق بمحيذوف ومبتييدأ ثيياني، )ومــاخبيره علييى الييذي سيييأتي، )
(: الخلــف رتــلفييي السييور األربييع، علييى لفييظ مييا حييح، أي: غلييب بالحجيية، والجمليية خبيير المبتييدأ األول، )الوقييف و 

 (: مبتدأ وخبر.الخلف رتلمبتدأ وخبر، والجملة خبر مبتدأ األول، )
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َمـال  }في الفرقيان:  }ما{: -تعالى–( من قوله على مايقول: أي: وقف أبو عمرو بال خالف، والكسائي بخالف )
ِســول  َهــَذا ال يَن َكَفــِروا ، وفييي سييأل سييائل:[7]الفرقييان:{ر  ــذ  ، ألن الييالم حييرف جيير، فييال يفييرق [36]المعييارج:{..}َفَمــال  ال 

لخييط المصييحف؛ لكييون الييالم رسييمت فييي  ا، والبيياقون علييى الييالم اتباًعيي}لهــذا الرســول{بينهمييا وبييين المجييرور بهييا 
( حيذفت اليياء لكثيرة ميدارها فيي كالمهيم، فبقييت ؤالءمـالي هـ(، )مـالالمواضع األربعة منفصلة، والعلة أن أصيل )

نميا قيال: ) (، وعليى مـا(؛ ألن وقيف الكسيائي جياء عليى )والخلـفالالم منفصلة، فكسروها لمشيابهتها الم الجير، وا 
 .االالم أيًض 

(، قيالوا: وهييو الييذي يقيف عليهييا بييدون تيردد عنييده أبييو عمييرو، مــا(، يعنيي: اآلن، الييذين وقفييوا عليى )الخلــف عنــه)
سواًء الكسائي الذي أجاز -وحجته: أن الالم حرف جر، واألصل في حرف الجر أن يقترن بما دخل عليه، غيره 

قالوا: هكذا رسمت في المصحف، واتباع الرسم أوليى، ميع  -األمرين، أو البقية الذين لم يجيزوا الوقف على الالم
رجوا الالم أن أصلها )لي( بالالم والياء، وهذا اسمه ش  رح شعلة على الشاطبية، من أسهل الشروح.أنهم خ 

 إلمالة ... النوع الثالث: ا
 *) الذي يظهر أن هناك نقص طفيف في نهاية الملف الصوتي (

 والسالم وعليكم ورحمة هللا وبركاته.
 


